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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN 

KEBIJAKAN DIVIDEN PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM DI 

INDEKS SRI KEHATI”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi pada program studi Strata Satu (S1) jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi STIE Malangkucecwara Malang.  

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah 

membantu, membimbing, dan memberikan dukungan sehingga pada akhirnya skripsi 

ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Drs. Bunyamin, MM., Ph.D selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkucecwara Malang.   

2. Bapak Drs. Djoko Sugiono, MM. selaku dosen wali yang telah memberikan 

dukungan dan semangat yang berhubungan dengan perkuliahan selama 

penulis kuliah di STIE Malangkucecwara Malang.   

3. Ibu Dra. Sri Indrawati, MM, selaku dosen pembimbing utama yang selalu 

meluangkan waktu untuk membimbing dengan ikhlas dan penuh kesabaran, 

yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, saran dan masukan sejak 

awal penulisan sampai terselesainya skripsi ini.    

4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar, mendidik, memberikan ilmu yang 

dimiliki sebagai bekal masa depan kepada penulis selama kuliah di STIE 

Malangkucecwara Malang.  

5. Para staff dan karyawan STIE Malangkucecwara Malang yang telah 

membantu penulis dalam proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.  

6. Kedua orang tua tercinta bapak Wahyu Sulistiyono dan ibu Asrifah, 

penyemangat hidup dan pelipur lara yang tiada henti memanjatkan doa 
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terbaik, yang selalu memberikan kasih sayang, yang selalu mendukung 

apapun pilihan penulis, yang selalu memberikan nasihat, motivasi, semangat 

dan dukungan selama penulis hidup sampai menyelesaikan penulisan skripsi 

ini.  

7. Kedua saudara tercinta Rachmad Dermawan, SE dan Razaky Ilham yang juga 

penyemangat hidup, pelipur lara, yang selalu mendoakan,yang selalu 

memberikan kasih sayang, yang selalu mendukung apapun pilihan penulis, 

yang selalu memberikan nasihat, motivasi, semangat, saran, masukan, dan 

dukungan selama penulis hidup sampai menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

8. Keluarga besar di kota Probolinggo yang selalu mendukung dan mendoakan 

dalam proses penulisan skripsi.  

9. Untuk teman seperjuangan sekelas yang diantaranya Icha, Wulan, Sayid, 

Candra, dan Diyan yang telah menemani selama perkuliahan, selama ada di 

Malang dan dalam proses penulisan skripsi.  
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8, Mbak Fatin, Mbak Diah, Mbak Idha, Mbak Nindya, Mbak Siska, Mbak 

Veda, Mbak Tila, Mbak Fiti, yang telah bersedia menjadi teman berbagi untuk 

semua cerita manis, suka dan duka selama perkuliahaan dan hidup bersama di 

rantauan. Terutama kepada Mbak Fatin dan Mbak Fiti yang sudah mau 

meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses penulisan skripsi. 

Hidup Anak Rantauan.  
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kakak tingkat maupun seangkatan yang telah mengajarkan banyak tentang 
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13. Teman-teman kuliah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan dukungan, semangat, dan bantuan kepada penulis selama kuliah. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, 

maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang bersifat 
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pembaca pada umumnya. 
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